
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

     IV CONGRESSO LUSÓFONO DE COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL E GESTÃO 

 

Barbara De Oliveira Panseri 

Ivy Mayumi De Moraes 

 

A SELEÇÃO  DO ALTO ESCALÃO DA BUROCRACIA  PÚBLICA: UM OLHAR 

PARA  OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES NO BRASIL 
 
Resumo: Ainda é escassa a literatura que busca compreender impactos na qualidade da política 

pública trazidos por mudanças na estrutura da burocracia - seja por alterações nas formas de 

seleção, mensuração de desempenho e estruturação de carreira, ou via legitimidade, 

reconhecimento e papel das lideranças. Nesse sentido, o presente trabalho pretende discutir 

desafios e oportunidades na seleção do Alto Escalão governamental no Brasil usando como 

benchmark o caso de Portugal, com a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública. A experiência portuguesa mostra a necessidade de um processo de 

seleção da burocracia pública mais flexível, meritocrático e transparente, que tenha como 

finalidade última a seleção de um corpo burocrático capaz de gerar valor público. Ao final, 

apresenta-se  a  Reforma  Administrativa  em  curso  no  Brasil,  com  o  intuito  de  frisar  os 

principais avanços e obstáculos ainda existentes na seleção e no recrutamento do Alto Escalão 

governamental do Executivo Federal brasileiro. 
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Introdução 

Apesar do comum discurso de que transições de governo não devem afetar o Estado e 

suas ações, assistem-se, com frequência, políticas com bruscas alterações de rumo quando da 

troca de governos no Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. As preocupações acerca 

da permanência de políticas públicas eficientes, efetivas e eficazes nos levam a discutir qual é 

o papel da burocracia para tal manutenção. Os 5.570 municípios terão suas políticas 

completamente alteradas com a troca de Prefeitos e gabinetes? Quais se manterão e por quê? 

No ano que vem, após as eleições para governador, o que mudará no dia-a-dia da política 
pública? O insulamento burocrático

1 
consegue barrar mudanças de governo? Esses 

questionamentos devem ocupar, se não as preocupações dos eleitores, os estudiosos da 
Administração Pública e da Ciência Política brasileira. 

Para corroborar tal cenário, o momento de crise política e desconfiança nas instituições 
pelo qual passa o Brasil torna ainda mais oportuno discutir qual é o papel desejado para o 
corpo permanente do Estado - a burocracia pública - e, especialmente, para o Alto Escalão 
governamental. 

Nas últimas décadas, extensa literatura
2  

tem estudado como a burocracia impacta o 
ciclo das políticas públicas - desde a influência do Alto Escalão na definição de agenda e tomada 
de decisão ao papel do burocrata de nível de rua

3 
na implementação de uma política. 

 
1 

Edson Nunes (1997), em obra clássica a respeito da construção do Estado brasileiro, vai analisar a formação 

das instituições nacionais, construindo o que o autor chama de as quatro gramáticas – insulamento burocrático, 

corporativismo, clientelismo, e universalismo de procedimentos –, consideradas como as diferentes linguagens 

políticas brasileiras manipuladas pelas elites políticas dominantes. Insulamento burocrático pode ser entendido 

como a defesa, pelo corpo permanente do Estado, do discurso da técnica e da eficiência. Alguns estudiosos 

entendem que o insulamento é positivo, na medida em que representa a saída para superar o clientelismo e a 

captura da burocracia por grupos de interesses. Um segundo grupo vê o insulamento de forma negativa, ao entender 

que tem implicações para a democracia, representando um déficit democrático. 
2 

Segundo Cavalcante e Lotta (2015), a literatura brasileira tem buscado se debruçar sobre diferentes enfoques 
que permitem compreender melhor o funcionamento do Estado. Embora essa literatura tenha avançado na 
investigação de como ocorrem os processos decisórios nas políticas públicas (abordagem top-down), apenas 
mais recentemente estudiosos do campo passaram a olhar a fase de implementação (abordagem bottom-up), 
buscando compreender como diferentes atores interferem na concretização das políticas. 
3 

Tradução do termo street level bureaucracy cunhado por Lipsky (1980), sugerindo que a implementação das 
políticas públicas deva ser entendida como parte contínua e integrada do processo político. 



Universidade Presbiteriana Mackenzie   

 

Entretanto, ainda é pequena a literatura que tenta entender como mudanças na estrutura da 

burocracia - formas de seleção e recrutamento, formas de mensurar o desempenho, estrutura 

de carreira, legitimidade, reconhecimento, papel das motivações e das lideranças - impacta na 

qualidade da política pública prestada. Seja pela dificuldade metodológica de encontrar relações 

de causalidade entre tais variáveis, seja pela cultura política brasileira que dá pouca atenção ao 

papel da gestão de recursos humanos no setor público, fato é que hoje, para além de não haver 

literatura robusta - especialmente empírica - sobre o tema, não parece estar a questão no centro 

da agenda política. 

O presente trabalho pretende discutir desafios e oportunidades da seleção do Alto 

Escalão governamental no Brasil. Para isso, divide-se em quatro seções. A primeira delas visa 

apresentar panorama com principais características da burocracia brasileira hoje, a partir das 

abordagens propostas por Max Weber e Woodrow Wilson, para então entender se a onda de 

reformas gerenciais impactou a burocracia brasileira. A segunda parte do trabalho pretende 

apresentar no contexto brasileiro o que se entende por Alto Escalão, e dentro deste, breve revisão 

bibliográfica sobre o conceito de dirigentes públicos. 

A terceira seção explora a experiência portuguesa de seleção e recrutamento de 

dirigentes públicos a fim de apresentar possível benchmark para o caso brasileiro e entender a 

limitação de cada modelo. A metodologia utilizada é baseada em revisão bibliográfica e 

análise documental, sem pretensões de esgotar o debate. 

Num quarto momento, apresenta-se a Reforma Administrativa em curso no país, com 

o intuito de frisar os principais avanços e obstáculos ainda existentes. Ao final, a título de 

conclusão, pretende-se colher alguns aprendizados do caso português que poderiam ser 

adaptados ou incorporados ao modelo brasileiro em busca de um modelo burocrático que, ao 

superar a dicotomia “técnico versus político”, possa trazer impacto positivo à qualidade das 

políticas públicas oferecidas pelo Estado sustentado pela profissionalização da burocracia 

pública. 

 
1. A Burocracia no Brasil: meritocracia, herança clientelista e anseio gerencialista 

 
Ainda que o Brasil apareça em posição destacada acerca do grau de profissionalização 

do serviço civil em índices internacionais, segundo explica Pacheco (2010), a posição deve-se 
ao fato de que o país foi o primeiro latino-americano a iniciar a constituição de corpos 
permanentes de Estado – ainda que tal iniciativa tenha permanecido inconclusa. Outro fator 
citado pela autora é a institucionalização da forma de ingresso por meio de concurso público 
anterior à de muitos países

4
. 

Com o objetivo de se discutir o conceito de meritocracia de forma abrangente, Longo 
(2007) diferencia analiticamente o significado do mérito “formal” do “substantivo”, entendendo 
o primeiro como as proteções dadas ao funcionário público (como ingresso por concurso, 
isonomia e estabilidade), e o segundo como os requisitos de desempenho (lógica de 
gestão por resultados) dos funcionários diante dos serviços públicos prestados aos cidadãos. 
Embora essa diferenciação seja útil, ela nos remete à dicotomia burocracia weberiana versus 
modelo gerencial, como dois universos inconciliáveis. Como nesta seção o objetivo central é 
capturar quais  são  os  fatores  que  explicam  as  características  da  burocracia brasileira na 
atualidade, pretende-se fugir de qualquer dualismo, e analisar mais profundamente as raízes 
históricas, bem como fazer uma revisão da literatura sobre o tema. 

 
 
 

4 
Inciso II do artigo 37 da Constituição Federal de 1988: “a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia  em concurso público  de  provas ou  de  provas e  títulos,  de  acordo com a  natureza e  a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.
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Compreender o processo histórico de formação da burocracia brasileira confunde-se 

em grande medida com a formação do Estado brasileiro (DE OLIVEIRA, 2007). As eras 

colonial e imperial e, até mesmo, a organização estatal do início da República, não são 

consideradas, pela literatura predominante sobre o tema, como instituições burocráticas nos 

moldes weberianos. Contudo, seu legado não pode ser ignorado, pois influencia fortemente as 

relações estabelecidas em momento posterior (pós-1930). 

Durante o período imperial, teve início a formação do Estado brasileiro. A burocracia, 

como dito, estava distante do modelo weberiano: não havia preocupação com a racionalização 

do Estado e o ingresso nos empregos públicos seguia lógica clientelista de distribuição de 

favores. Na República Velha (1889-1930), verificava-se um Estado fortemente oligárquico e 

patrimonialista, e a fusão da elite política com a elite econômica. Apenas quando se inicia o 

Governo Vargas é que se dá o surgimento da dominação racional-legal. 

Conforme Campello de Souza (1976), pode-se notar, dentre outras tendências, que no 

período 1930-1945 houve um processo de centralização do aparato burocrático-estatal de grande 

peso no governo federal, com a estrutura do DASP, das interventorias estaduais e dos 

“daspinhos”, além da criação de institutos e autarquias. Dessa forma, é no período pós-1930 que 

a Administração Pública brasileira passa a se aproximar, em alguma medida, do ideário 

weberiano, mas ainda com traços do período anterior. 
Segundo Bresser Pereira (2007) é possível dividir a construção do Estado Brasileiro 

em três períodos distintos: patrimonial, burocrático e gerencial. Para ele, no período que vai 
desde o governo Vargas (1930) até o final da ditadura militar (1985), a administração pública 
brasileira é considerada burocrática, aproximando-se do tipo ideal weberiano e wilsoniano, na 
medida em que é legitimada pela racionalidade do saber técnico e conta ainda com 
características de respeito à hierarquia, meritocracia (formal, marcada pelo ingresso por 
concurso público), impessoalidade, qualificação profissional e especialização, legalidade e 
continuidade. 

Ainda que após 1930 a administração pública brasileira tenha caminhado para um 
paradigma burocrático regido pela dominação racional-legal, e pós-Ditadura o país tenha sofrido 

influências do New Public Management (NPM) europeu, o legado das administrações colonial 

e imperial de raízes culturais patrimonialistas persistiram - e, em certa medida, ainda persistem 

até hoje. 

Bresser Pereira entende que o terceiro momento é marcado pela passagem da 

administração weberiana para a gerencial após o término da ditadura militar, no período da 

redemocratização. Passados mais de 20 anos da Reforma do Aparelho do Estado, questiona-se 

a completude desta terceira fase. Como ficará claro durante este trabalho, entende-se, 

atualmente, que o Brasil vem adotando desde o início do governo de Lula (2003) estratégias 

mais ligadas ao neoweberianismo do que ao gerencialismo e ao NPM (NUNBERG; PACHECO, 

2016). 

A presente análise defende, portanto, que o Brasil apresenta uma burocracia com herança 

clientelista, traços weberianos clássicos e um anseio por práticas gerenciais. Existem diversas 

variáveis explicativas e algumas ressalvas para os desvios ocorridos em relação ao tipo ideal 

descrito por Weber. Em primeiro lugar, é importante frisar que a mobilização do conceito 

clássico requer atenção, já que Wilson e Weber são anteriores à formação das burocracias 

contemporâneas, no contexto de formação dos Estados provedores de serviços públicos de 

massa (ALESSIO; AMBROZIO, 2016). Além disso, a separação dos conceitos político e 

burocrata foi feita visando à categorização analítica segundo tipos ideais, que pode diferir da 

realidade empírica. 

Em terceiro lugar, para além das ressalvas metodológicas, as variáveis explicativas 

ligadas à trajetória brasileira - mobilização das gramáticas clientelista e corporativistas - não 

dão conta de entender a questão. Nas palavras de Pacheco (2010):
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Segundo vários autores, as explicações para os desvios frequentes do modelo burocrático no 

Brasil foram principalmente ligadas ao uso clientelístico do emprego público; em segundo lugar, 

alguns poucos autores remetem os ataques ao modelo burocrático às pressões corporativas 

exercidas pelo funcionalismo e as conseqüentes distorções nos sistemas de remuneração ou de 

benefícios. Nesses aspectos, o Brasil integra o diagnóstico latino- americano, onde as disfunções 

do modelo burocrático clássico resultam da mescla de discricionariedade (dos políticos) e 

captura (pelos funcionários), gerando patologias de ineficiência e hiperregulação de 

comportamentos (Echebarría, 2008). São poucos os autores que apontam outros aspectos 

deletérios do sistema de serviço civil no Brasil como o regime de aposentadorias com seu grau 

excessivo de privilégios, a tendência à grande centralização e uniformização nas decisões sobre 

recursos humanos, a rigidez nas descrições de postos de trabalho e nas relações de trabalho, a 

redução das regras de promoção à antiguidade (Longo, 

2004). 

 
Assim,  a  burocracia  brasileira  funde  características  aparentemente  antagônicas. 

Estudar com profundidade reformas na estrutura burocrática apresenta-se um grande desafio. 

Para aumentar a complexidade, notam-se escassas tentativas de análises ligadas a formas de 

seleção e gestão de recursos humanos. 
Sem  dúvidas,  a  discussão  acerca  da  ocupação  dos  cargos  em  comissão  desperta 

atenção - principalmente em um país conhecido pelo que Sérgio Abranches (1988) chamou de 
presidencialismo de coalizão

5
. Entretanto, debates recentes mostram que no caso brasileiro, a 

forma de acesso ao cargo da alta burocracia é ainda mais complexa, composta tanto por uma 
seleção meritocrática, via concurso, quanto pela seleção informal, galgada no perfil político, 
bem como das relações pessoais e redes informais do burocrata (ALESSIO; AMBROZIO, 
2016). Como será apresentado na terceira seção, acredita-se que outras formas de acesso à alta 
burocracia, especialmente aquela de função diretiva e não política - que levem em conta 
variáveis como definição de competências e mensuração de desempenho - possam ampliar a 
qualidade na prestação de serviços públicos. 

 

 
 

2. O Alto Escalão e os Dirigentes Públicos 
 

O estudo da alta burocracia começa a ganhar força com a obra de Aberbach, Rockman 

e Putnam (1981). Para entender o contexto em que o trabalho é escrito, é importante retornar 

aos clássicos. Weber e Wilson apresentam uma latente discordância que ainda hoje parece 

influenciar as discussões na literatura: enquanto Wilson (2005) assume a separação funcional 

entre políticos e burocratas - onde políticos formulam e burocratas implementam -, numa relação  

cooperativa  e sem  conflito,  Weber (1971), por sua vez,  entende que políticos  e burocratas 

- embora tenham funções distintas - apresentam relações dinâmicas e marcadas por conflitos ou 

disputas de poder. 

Tendo esse marco teórico como referência, Aberbach, Rockman e Putnam (1981), 

debruçaram-se empiricamente sobre a burocracia de alto escalão em sete países, para concluir 

que  tal  elite  burocrática  não  exerce  unicamente  seu  poder  pelo  conhecimento  técnico. 

Segundo os autores, a relação entre políticos e burocratas não está restrita à dicotomia de Wilson  

e  Weber,  ou  seja,  para  eles  existem  quatro  categorias  analíticas  –  tiradas  da experiência 

empírica – sendo que uma destas categorias é o tipo “híbrido”, no qual políticos e 
 

 
5  

A  expressão  “presidencialismo de  coalizão”  designa  a  realidade  de  um  país  presidencialista em  que  a 

fragmentação do poder parlamentar entre vários partidos obriga o Poder Executivo a costurar uma ampla 

maioria, frequentemente “contraditória em relação ao programa do partido no poder, difusa do ponto de vista 

ideológico e problemática no dia a dia” (ABRANCHES, 1988), em razão do potencial de conflitos trazido por 

uma aliança formada por forças políticas muito distintas entre si.
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burocratas se confundem na prática. É dessa quarta imagem que surge a clássica expressão 

“politização da burocracia e tecnificação da política” proposta pelos autores. 

Nota-se que extensa literatura se apropria desta imagem híbrida e verifica-se certa 

convergência do processo de “tecnificação da política e politização da burocracia” nas 

democracias   contemporâneas,   ou   seja,   formas   de   relacionamento   entre   política   e 

administração nas quais políticos estão fundamentando tecnicamente suas decisões e os 

burocratas reforçando seu papel nas decisões políticas, orientando-se pelos sinais emitidos pelos 

políticos ou mesmo intermediando interesses de clientelas específicas. 

Partindo  dessa  abordagem  fluida  -  que  considera  a  existência  de  funções  tanto 

políticas quanto burocráticas - e visando mitigar lacuna existente sobre quais as melhores formas 

de selecionar a alta burocracia para que esta dê conta de atender aos anseios da sociedade, parte-

se agora para a compreensão do conceito de dirigente público. 

Em estudos recentes, entende-se que o dirigente público se refere àquele que ocupa 

cargos no alto escalão governamental, 
com   responsabilidade   significativa   pelas   políticas   públicas   e   pelo   desempenho   das 

organizações públicas, respondendo diretamente aos ministros ou secretários de Estado. Sejam 

oriundos ou não de carreiras do funcionalismo, esses profissionais integram uma equipe de 

governo, e assim são corresponsáveis pela implementação de um programa de governo, tanto 

sob os olhos dos políticos que os nomearam como perante a sociedade. Dirigem organizações, 

buscando alinhá-las às políticas de governo e mobilizando recursos para maximização dos 

resultados” (BONIS; PACHECO, 2010, p. 330). 

 
O tema passou a ganhar destaque entre estudiosos da administração pública após as 

reformas ocorridas na década de 1990, quando a lógica de busca por desempenho e resultados 

despontou com o NPM inglês. 

 
No Brasil, a administração pública, a exemplo da norte-americana, está baseada num sistema 

de pessoal flexível, de alta mobilidade, centrado em cargos e não em carreiras, e permitindo a 

entrada de outsiders - profissionais não integrantes de carreiras públicas  - em postos de 

direção. Tradicionalmente esse sistema esteve associado a práticas clientelistas no Estado, e 

esta ainda é a visão predominante entre analistas e comentaristas políticos. No entanto, ao 

observar as iniciativas em curso em outros países, percebemos que essa característica pode 

representar uma oportunidade de modernização da administração pública por meio da 

institucionalização da função diretiva pública. Estas são questões relevantes no debate 

contemporâneo a respeito do funcionamento de instituições democráticas. (BONIS; PACHECO, 

2010, p. 331) 

 
Assim, como visto, as análises tradicionais sobre administração pública que desde 

Weber e Wilson se assentaram na polarização entre políticos e burocratas, mostram-se 

insuficientes para entender a complexidade da função diretiva pública na sociedade 

contemporânea  (DE  BONIS;  PACHECO,  2010).  Isso  se  deve  à  categoria  analítica  do 

dirigente público ser distinta tanto do político (competências, meio de legitimidade e 

responsividade), quanto do burocrata (ethos singular e meritocracia). Para autores como Bonis 

e Pacheco (2010) e Longo (2007), há tendência nas democracias avançadas de superação da 

visão binária política/administração que coincide com o surgimento da função diretiva: na 

medida em que acontece a “tecnificação da política e a politização da burocracia”, existe uma 

necessidade intrínseca de profissionalização da função diretiva, bem como uma 

institucionalização de tal função. 

Após mais de uma década da definição analítica do conceito dirigentes públicos, já 

existe certo consenso na literatura de que tal função é distinta dos políticos e dos burocratas 

em pelo menos dois pontos: (a) as formas de controle e prestação de contas mais ligada ao 

desempenho do que aos procedimentos; e (b) a existência de um ethos próprio que reflete a
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maximização do valor público (MOORE, 2002), mediante a alocação eficiente dos recursos à 

disposição (LONGO, 2007). 
Entretanto, embora haja tal consenso, no Brasil a discussão ainda caminha a passos 

lentos: poucos são os trabalhos empíricos sobre o tema, e ainda falta clareza em definir quais 
são os cargos que representam perfil político e quais são diretivos

6
. Por óbvio, como primeiro 

passo para avançar rumo à melhor seleção de dirigentes públicos, então, é fazer uma avaliação 
de quais cargos devem ser destinados a perfis diretivos - insider ou outsider -, bem como a 
definição das funções e competências dos mesmos. 

 
3. Experiência internacional de profissionalização da burocracia: uma perspectiva 

comparada 
 

Longo (2007), ao estudar as funções públicas, reconhece a existência de quatro 

dimensões que permitem a compreensão das características adotadas pelos países - acesso, 

organização da carreira, conjunto de direitos/deveres, e administração do sistema. Aqui, será 

dado foco nos instrumentos de acesso dos três principais modelos de recrutamento dos 

funcionários públicos: os modelos francês, alemão e britânico. Na França acentua-se o papel 

do concurso público como instrumento de seleção formal e a existência de escolas 

especializadas na formação dos futuros funcionários. Na Alemanha, um sistema formalizado 

de seleção por etapas, teóricas e práticas, ao longo de um processo prolongado que combina 

aprovação de banca independente e de titulares de órgãos. Já no Reino Unido, o recrutamento 

tem maior flexibilidade e cabe a um órgão central independente, com competição dos candidatos 

em concurso aberto, com ênfase no profissionalismo. 

É a partir da experiência britânica que diversas iniciativas têm tentado eliminar ou 
reduzir a rigidez dos mecanismos de recrutamento e seleção pautados estritamente em 
conhecimentos técnicos especializados ou em méritos simplesmente formais dos sistemas 
burocráticos tradicionais. A introdução de modelos baseados na gestão por competência 

exigiram o desenvolvimento de um instrumental técnico inovador
7
, mais próximo da realidade 

empírica e em busca de maior eficiência. Por outro lado, o NPM recebeu críticas por seu 

excessivo formalismo metodológico e diversos autores recuperaram o conceito de ethos público 

e da capacidade do Estado, e sua burocracia, em lidar com a produção de políticas públicas. 

A experiência internacional demonstra que é possível, contudo, combinar a jurídica 

francesa, o organicismo alemão e a meritocracia anglo-saxã, ajustando as boas práticas aos seus 

traços culturais. Nesse sentido, será apresentada a reforma administrativa de Portugal, que 

se afasta do New Public Management e recuperara o modelo weberiano no chamado 

neoweberianismo. 

 
3.1 Portugal 

 
A   agencificação   das   estruturas   da   Administração,   tendência   de   criação   de 

organizações autônomas, por recomendação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento   Econômico   –   OCDE,   foi   resultado   da   influência   do   New   Public 
 
 

6  
A escassa produção sobre dirigentes públicos no Brasil tem foco no Governo Federal e consideram como 

dirigentes os cargos de Direção e Assessoramento Superior DAS-5 e DAS-6. 
7  

Tais inovações seguiriam “a) a definição dos perfis dos titulares dos postos, que devem se basear [...] no 
somatório de qualidades pessoais, muitas delas não consideradas pelos sistemas habituais; b) os instrumentos de 
seleção, que devem ser ampliados, adaptados aos vários perfis a serem explorados (...), e c) os órgãos de seleção, 
que devem ser técnicos e especializados, planejados de forma a incorporar especialistas na administração desses 
instrumentos” (INGRAHAM et all, 2002 apud LONGO, 2007).
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Management (ARAUJO, 2002). Inspirados na experiência do Reino Unido, diversos países 

adotaram práticas que enfatizam autonomia e descentralização em busca de flexibilidade 

gerencial e maior eficiência e efetividade, em contraposição às disfunções procedimentais da 

burocracia tradicional. 

A reforma administrativa de Portugal absorveu influências do NPM e imputou sua 

própria marca, especialmente na seleção de dirigentes públicos, o que, para Bilhim (2014), 

classificaria a experiência portuguesa como uma reforma neoweberiana. 
Até  1999,  os  cargos  de  direção  eram  designados  exclusivamente  pelo  governo. 

Naquele ano, começou-se a realizar concurso – promovido separadamente pelos órgãos – mas 
somente para cargos de médio escalão. A partir de 2011, também os cargos de alto escalão

8 

passaram a ser ocupados via concurso público (BRAZ VICENTE, 2015, p.7). Para isso, foi 
criada uma entidade independente, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração 
Pública (CReSAP). Ela não segue nenhum tipo de orientação do governo ou 
outras  entidades  públicas  ou  privadas,  responde  ao  Parlamento,  e  é  responsável  por 
estabelecer regras, procedimentos e critérios de seleção de dirigentes públicos, em posição, na 
hierarquia da Administração, imediatamente abaixo do membro do governo. A proposta da 
CReSAP seria de acabar com o “jobs for the boys”

9  
e garantir o mérito, mais do que a 

fidelidade política. 
Neste processo de racionalização e profissionalização dos funcionários públicos de 

direção superior, os departamentos governamentais descrevem perfis e responsabilidades 

gerais
10  

do cargo e enviam à CReSAP. Esta, explicita “metodologias e critérios técnicos da 
avaliação das competências de liderança, colaboração, motivação, orientação estratégica, 
orientação para resultados, orientação para o cidadão e serviço público, gestão da mudança e 
inovação, sensibilidade social, experiência profissional, formação académica, formação 

profissional   e   aptidão”
11    

exigíveis   e   recomendáveis.   Com   a   homologação   da   parte 

demandante, publiciza-se a convocação. Um júri ad hoc da CReSAP
12

, então, é responsável pela  
seleção  (questionários  e  entrevistas)  e  indicação,  com  os  devidos  fundamentos  da escolha, 
de três candidatos igualmente aptos para o exercício do cargo em aberto (BILHIM, 
2012b, p.67; BRAZ VICENTE, 2015, p.11). O membro solicitante pode entrevistar os três 

candidatos e escolher, entre os três, aquele que lhe for mais conveniente. O despacho de 

designação, sua fundamentação e nota relativa ao currículo do designado são publicados no 
 

8 
Conforme o artigo 2º da Lei nº 2/2004, “são cargos dirigentes os cargos de direção, gestão, coordenação e 

controlo dos serviços e  órgãos públicos”, classificando-se em direção superior e  direção intermédia. Vale 

ressaltar que esta análise (e a seleção da CReSAP) foca-se nos cargos de direção superior e não se aplica aos 

cargos dirigentes “dos órgãos e serviços de apoio ao Presidente da República, à Assembleia da República e aos 

tribunais”, “das Forças Armadas, das forças e serviços de segurança dos órgãos públicos que exercem funções de 

segurança interna”, “dos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino”, “dos órgãos de gestão dos 

estabelecimentos do setor público administrativo da saúde”, “do Ministério dos Negócios Estrangeiros” (art. 1º 

da referida Lei). 
9   

Expressão  utilizada  pelo  então  primeiro-ministro  de  Portugal,  António  Guterres  (1995),  referindo-se  a 
promessa de terminar com as nomeações de critérios políticos para militantes e clientelas do partido no governo. 
10 

Conforme Artigo 18º da Lei nº 2/ 2004, o departamento solicitante deve “identificar as competências do cargo 
de direção a prover, caracterizando o mandato de gestão e as principais responsabilidades e funções que lhe estão 
associadas, bem como a respetiva carta de missão”. Tal carta de missão deve conter objetivos, quantificados e 
calendarizados, constituindo um “compromisso de gestão”. 
11 

Conforme Art. 18º da Lei nº 2/2004. Atualmente, é utilizada metodologia conhecida como Personal Profile 
Analysis (APP), em que é aplicado questionário de autoavaliação em que o candidato descreve, com indicadores 
e justificativas, experiências reais que permitam avaliar se o candidato já foi exposto a responsabilidades e 
funções compatíveis com as exigências atuais (BILHIM, 2012b). 
12 

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 64, de 22 de Dezembro de 2011, a CReSAP é composta por membros 
designados “entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal”: um 
presidente, três a cinco membros permanentes, e um representante (titular e suplente) não permanente de cada 
Ministério da Administração.
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Diário da República. A designação tem período de cinco anos, renovável por igual período, sem 

necessidade de novo concurso. 
Essa missão de recrutar “com isenção, rigor e independência” foi reconhecida e 

incrementada, em 2012
13

, pela responsabilidade da CReSAP de realizar avaliação curricular e 
de perfil não vinculativa para o exercício dos cargos de gestor público. 

O balanço de atividades da CReSAP aponta que, entre 2012 e 2016, a Comissão 
conduziu 490 procedimentos concursais, com 7.653 candidaturas (média de 16 por concurso) 
e 1.212 nomes propostos à tutela. Também, no mesmo período,  emitiu 439 pareceres  e 
avaliou 1.024 personalidades para a adequação de perfil de gestores públicos e de dirigentes 
superiores. Assim, a CReSAP demonstra que o uso do mérito na seleção de altos dirigentes 
não é apenas desejável, como também é possível. 

A importância do mérito é explorada desde o modelo burocrático de Weber e reiterada 
pelo modelo gerencial do New Public Management, especialmente pelo reconhecimento de 
que a qualidade dos funcionários públicos - capacidades técnicas e profissionais, e suas atitudes 
de profissionalismo, ética, integridade, transparência, accountability, efetividade e 
responsividade - pode contribuir para a confiança nos governos (ONU, 2015, p.33). Assim, é 
possível vislumbrar algumas inovações no modelo português que não rejeitaram a tradição 
weberiana  nem  resistiram  à  influência  do  NPM,  mas  mantiveram  os  pressupostos  da 
existência de um Estado positivo: “in the Continental European states is a distinctive reform 
model,   one   which   we   have   decided   to   call   the   Neo-Weberian   State”   (POLLIT; 
BOUCKAERT, 2004 apud BILHIM, 2014). Este modelo neoweberiano mescla dimensões 
participativas do Estado “cidadão” com variantes gestionárias do Estado “profissional” 
(eficiente, flexível), buscando adequar o perfil pessoal ao perfil definido para a função, ou 
seja, combinando competências de gestão e de comportamentos - entendendo que tal conjunto 
de atributos exigidos para o bom desempenho do cargo seria o parâmetro ideal na gestão da 
coisa pública e na geração do valor público. 

A experiência de Portugal harmoniza um órgão específico para seleção, atendendo a 
critérios de mérito, garantias de estabilidade no desempenho da função e sistema aberto a 
diversos profissionais, inclusive do setor privado (BRAZ VICENTE, 2015, p.12). Se não é 
possível afirmar que a CReSAP é capaz de “despartidarizar” a Administração Pública, ela traz 
as nomeações dos altos dirigentes do Estado ao escrutínio público e tenta introduzir o mérito 
como corte. De 2005 a 2016 os pareceres negativos da Comissão travaram 120 nomeações e 
houve redução de ⅔ dos cargos de dirigentes superiores (1500 para 500 cargos), com redução 
de custos com pessoal e no volume de contratação (BILHIM, 2012a, p.75). Agora, o desafio 
posto a Portugal, é provocar, através das suas práticas, processos e sistemas de gestão, mudanças 
na camada mais profunda - dos valores e das crenças - da cultura administrativa

14
. Para Bilhim 

(2012a), “se for atingida esta camada, estará garantido o triunfo do mérito e provado que se os 
valores condicionam as práticas de gestão, estas também condicionam aqueles”. 

 
4. Reforma Administrativa e a Lei nº 13.346/2016 

 
Atualmente, uma Reforma Administrativa está em curso no Brasil e discussões a 

respeito de novas formas de seleção da alta burocracia se fazem necessárias. A seguir, será 
 
 

13 
Conforme Decreto-lei nº 8/2012, de 18 de janeiro. 

14 
O Plano de Atividades 2016 da CReSAP coloca reflexões importantes para a melhora do processo de seleção 

especialmente como aumentar a atratividade e qualidade dos procedimentos concursais; como assegurar maior 
eficiência na operacionalização dos procedimentos concursais; como proceder à divulgação dos resultados; em 
que condições permitir a potencial extensão dos procedimentos concursais fora da administração central; como 
intervir na elaboração e desenvolvimento de políticas públicas para quadros dirigentes da administração pública.
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apresentado o contexto de surgimento da reforma, bem como sua finalidade; na sequência, a Lei 

nº 13.346/2016 e a discussão de seus principais aspectos. Ao final, serão realizados alguns 

apontamentos com o objetivo de encontrar avanços e retrocessos desse novo marco legal. 

A proposta de tal Reforma se dá em um momento de crise política, insatisfação 

popular, descrença e deslegitimidade do governo, pautado pelo debate público sobre gastos 

governamentais e críticas a respeito do tamanho do Estado, do número de Ministérios e dos 

cargos  de  nomeação  política.  A  reforma  já  havia  sido  anunciada  no  governo  de  Dilma 

Rousseff e está sendo implementada no governo de Michel Temer.  Ela é baseada nos pilares: 

(i)  extinção/fusão  de  Ministérios,  e  (ii)  redução  de  cargos  em  comissão  e  funções  de 

confiança. 

Em sua primeira fase, com a Medida Provisória nº696/2015, houve extinção/fusão de 

oito ministérios e redução de 881 cargos comissionados DAS. Em sua segunda fase – já no 

governo Temer –, com as MPs nº 726, 728 e 731, de 2016 e publicação do Decreto nº 8.785, 

de 2016, foram extintos mais seis Ministérios ou Secretarias com status ministerial; e houve 

ainda a redução de mais 2.497 cargos DAS, 823 Funções Gratificadas e 100 Gratificações. 

Por fim, está em implementação a transformação de 10.462 DAS em Funções Comissionadas 

exclusivas de servidores concursados. Assim, de 24.257 cargos DAS em 2015, em janeiro de 

2017 eram 10.417 DAS, e a regra de 50% da ocupação dos DAS-4 e 75% dos DAS-1 a DAS- 

3 para servidores de carreira continua, o que torna a parcela de cargos voltada a outsiders 

ainda menor. 
No final de 2016, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) 

divulgou em nota à imprensa
15 

que a Reforma havia sido concluída, e superou em 10% a meta 
estipulada em junho de 2016 de redução de 4.301 cargos em comissão e funções de confiança 
e 100 Gratificações Temporárias de Atividade em Escola de Governo (GAEG). Com a 
publicação do Decreto nº 8.947/2016, o total de cargos e funções extintos chegou a 4.689, 
com economia anual estimada de R$240 milhões, conforme quadro divulgado pelo Ministério 
reproduzido abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MPDG 

 
Com o objetivo de apresentar de modo ainda mais detalhado como se deu a ocupação de 

cargos DAS em perspectiva histórica, o gráfico abaixo, gerado pelo Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos – SIAPE mostra que o volume de ocupação dos cargos 

comissionados do grupo DAS começou a encolher em 2015, mas somente após iniciar a nova 

Reforma (MP nº 726/2016), a queda foi mais efetiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/noticias/governo-federal-conclui-reforma-administrativa-e- 

supera-meta-de-reducao-de-funcoes-e-cargos-comissionados> Acessado em 12/01/2017.

http://www.planejamento.gov.br/noticias/governo-federal-conclui-reforma-administrativa-e-supera-meta-de-reducao-de-funcoes-e-cargos-comissionados
http://www.planejamento.gov.br/noticias/governo-federal-conclui-reforma-administrativa-e-supera-meta-de-reducao-de-funcoes-e-cargos-comissionados
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Fonte: MPDG 

 
Além das reduções, foram criadas as Funções Comissionadas do Poder Executivo 

(FCPE), definidas pela conversão da MP nº 731 de 2016 em Lei. As FCPE são funções de 

confiança exclusivas de servidores efetivos, destinadas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. Outras duas características da FCPE são: (a) o valor da retribuição da FCPE é 

igual à opção pela retribuição do cargo comissionado correspondente e (b) as FCPE equiparam-

se aos cargos em comissão do grupo DAS correspondentes, inclusive auxílios. 

Os objetivos que nortearam a criação de tais funções são, conforme a lei: (a) melhoria 

da efetividade do gasto; (b) profissionalização do serviço público; (c) valorização do servidor 

público; e (d) incremento da capacidade técnica do Estado. Leitores  mais atentos da lei 

poderiam fazer um questionamento bastante pertinente: qual é a real finalidade da criação dessas 

funções, por que o cargo  DAS foi substituído pela FCPE se os quatro objetivos poderiam 

ser atingidos mesmo sem a existência de cargos exclusivos para funcionários de 
carreira? Segundo técnicos do governo

16
, essa alteração visa à valorização dos servidores 

concursados atrelada a um projeto de capacitação e seleção baseada em critérios técnicos para 
a ocupação de posições gerenciais no setor público. 

Nesse modelo, a Escola Nacional de Administração Pública passa a ter papel ainda mais 
central como promotora dos cursos de profissionalização e de programas de capacitação dos 
servidores de carreira. A escola já começou a oferecer programas de capacitação e de formação 
para os ocupantes de DAS e FCPE, e até dezembro, mais de 70% dos FCPE já foram 
alocados, ou seja, 7.734 DAS foram transformados em FCPE. O percentual restante será 
transformado na medida em que os órgãos e entidades do Executivo avaliarem novas 
oportunidades em suas estruturas para troca de DAS por FCPE. 

Assim, conforme o MPDG a alocação de FCPE deverá ocorrer preferencialmente nos 
seguintes casos: 

 
A.  atividades direcionadas à prestação de serviços ao cidadão, à manutenção dos 

sistemas estruturantes, e as de natureza eminentemente técnica; 

B.  unidades  de  área-meio  ou  finalísticas  caracterizadas  por  atividades  que 

demandem a continuidade de atividades permanentes do serviço público; 
 
 

 
16  

Conforme declaração de Dyogo Oliveira, divulgada pela imprensa oficial em 29/12/2016. A informação 

confere com a posição do Diretor do Departamento de Modelos Organizacionais da Secretaria de Gestão do 

MPDG, Antônio Augusto Ignácio Amaral, no III Simpósio Internacional sobre Gestão Pública que ocorreu em 

Brasília em dezembro de 2016.
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C.  postos de trabalho cujo perfil profissional desejado para a designação exija 

conhecimentos e experiência prévio adquiridos e comprovados; 

D. postos de trabalho que tenham necessidade de maior previsibilidade nas 

sucessões e de resguardo da memória; e 

E.  postos de trabalho para os quais o recrutamento de profissionais advindos do 

setor  privado ou  terceiro  setor,  não-ocupantes  de cargo  efetivo,  não  tenha 

potencial benefício para a Administração. 

 
Nota-se, assim, esforço significativo do governo em descrever situações nas quais os 

cargos DAS poderão ser substituídos pelas FCPE. Entretanto, verifica-se certa fragilidade 

jurídica dado que nem a Lei nº 13.346/2016, nem o Decreto nº 8.785/2016 apresentam os 

casos expressos, e tais casos parecem ser facultativos, podendo ser “preferencialmente” 

utilizados. 

Na  discussão  sobre  dirigentes  públicos  e  formas  inovadoras  de  seleção  do  Alto 

Escalão governamental, é interessante analisar a Reforma em andamento no Brasil sobre dois 

prismas: (I) meritocracia - entendida aqui de modo substantivo (LONGO, 2007) - e (II) 

desempenho,  como  herança  das  práticas  do  NPM  inglês  e  do  processo  de  Reforma  do 

Aparelho do Estado na década de 1990. 

Partindo da defesa da meritocracia na seleção da burocracia pública, é necessário frisar 

que alguns cargos apresentam natureza exclusivamente política, outros apresentam natureza 

fortemente técnica, e por fim, retomando o perfil híbrido identificado por Aberbach, Rockman 

e Putnam (1981), existem cargos com perfis diretivos, distintos dos dois anteriores. É 

importante, pois, levar em consideração que a dualidade insider-outsider não consegue dar conta 

de responder à melhor forma de seleção de determinados cargos, ou seja, na medida em que a 

Reforma Administrativa atual reserva maior parte dos cargos comissionados para servidores de 

carreira, o país acaba por fazer uma escolha pelos insiders, em detrimento dos funcionários 

vindos de fora da Administração. Essa escolha, por si só, pode ser perigosa, se não estiver 

atrelada à definição clara de competências e funções. Além disso, não necessariamente a seleção 

de insiders para ocupação de cargos em comissão resolve o dilema colocado  pelos  cientistas  

políticos  a  respeito  da  ocupação  política  de  cargos  de  livre nomeação: servidores de carreira 

podem ser mais politizados do que outsiders oriundos do mundo privado, por exemplo. 
Por fim, sob o aspecto do desempenho, a Reforma Administrativa parece não trazer para 

o governo federal brasileiro práticas de outros países, como a gestão por resultados, ou o mérito 
baseado no desempenho. Ainda que a reforma possa apresentar aspectos importantes em 
defesa da profissionalização da burocracia (como a importância da ENAP e a obrigatoriedade 
de habilitação dos servidores para o exercício das FCPE), enquanto esse esforço não estiver 
vinculado a práticas efetivamente gerenciais, é difícil que haja no Brasil “the  right  person  for  
the  right  place”

17
,  gerando  impactos  para  a  qualidade  da  política 

prestada para o cidadão. 

 
5. Conclusão: Desafios e oportunidades para a burocracia brasileira 

 
O presente trabalho discute, ainda que de forma exploratória, quais desafios e 

oportunidades existem  hoje quando  tratamos de seleção  do Alto Escalão governamental. 

Importante  dizer  que  não  se  trata  de  alterar  a  seleção  do  primeiro  escalão  -  Ministros, 
 

 
 

17 
Expressão utilizada por Manon Dufour, diretora da ENAP Quebec, ao apresentar os fundamentos do modelo 

canadense de seleção da alta burocracia estatal no III Simpósio Internacional sobre Gestão Pública que ocorreu 

em Brasília em dezembro de 2016.
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Secretários,  Chefes  de  Gabinete,  cargos  necessariamente  políticos  -  e  sim  de  cargos  de 

natureza diretiva, abaixo destes últimos. 

Nessa linha, a experiência portuguesa mostra a necessidade de um processo de seleção 

da burocracia pública mais flexível, meritocrático e transparente, que tem como finalidade a 

seleção de um corpo capaz de gerar valor público. Desse modo, como forma de viabilizar 

inovações no processo de seleção, o país adotou a criação de um órgão autônomo dotado de 

capacidade para desenhar melhores processos de seleção e avaliação de candidatos. Tais 

processos levam em conta tanto habilidades e conhecimentos técnicos do candidato ao cargo 

público, quanto características pessoais, experiências anteriores, e competências relacionais para 

lidar com as funções a serem desempenhadas. 

No Brasil, ainda tem-se reformas incompletas, que não atacam as questões centrais. 

Embora tenha havido tentativas na década de 1990, o que vemos no país hoje é uma 

Administração Pública fortemente marcada pelo patrimonialismo, com traços burocráticos e que 

se pretende gerencial. Patrimonialista pois galgado nas gramáticas de insulamento burocrático 

e clientelismo estudadas por Nunes (1997); de traços burocráticos dado recrutamento 

meritocrático baseado em conhecimentos técnicos e a existência de estruturas hierárquicas de 

carreira; e, finalmente, com aspiração gerencial, pois não põe em prática características como 

gestão por resultados e mensuração de desempenho. 

Por fim, é importante frisar que a defesa ou rejeição do modelo de dirigentes públicos 

- e a defesa do mérito substantivo, bem como uma lógica de desempenho - não é e não deve 

ser monopólio de nenhuma orientação política. Está ligada primordialmente à importância de 

correlacionar a qualidade do serviço prestado à competência dos altos dirigentes na aferição 

de resultados para o cidadão. 

O presente trabalho buscou, portanto, trazer à tona a necessidade de se discutir essa 

relação de causalidade - qualidade da burocracia pública versus políticas públicas bem 

desenhadas - seja entre estudiosos de Ciência Política e Administração Pública, seja dentro do 

próprio governo brasileiro. E ainda, vale frisar, se tais discussões pouco avançaram a nível 

federal, têm ainda menores incentivos para serem discutidas pelos demais entes federativos. A 

rigidez imposta pela Constituição Federal de 1988 no que concerne à seleção baseada em 

concurso público acaba, por diversas vezes, inibindo potenciais iniciativas inovadoras na 

atuação dos estados e municípios do país. 
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